
Material necessário:
 » “Símbolos Angelicais 1-49“ 
Cartões dos Símbolos Angélicos

Material recomendado:
 » “Símbolos de los àngeles“ - Livro 
em espanhol ou inglês

 » uma esteira de yoga ou uma 
almofada para yoga

 » as suas ferramentas para testes 
(por exemplo: pêndulo)

Nota sobre os restantes Módulos:

O Módulo 2 conterá: O uso profissional dos SÍMBOLOS 1-60 (Angel Therapy Symbols) do  
ANGEL COMBI para o trabalho espiritual de cura do corpo, curando ainda a sua linhagem usando os 
CARTÕES DOS SÍMBOLOS MARY MAGDALENE. 

O Módulo 3 conterá: Como usar as ANGEL ESSENCES, ANGEL OILS, ANGEL & MASTER-AURA-
ESSENCES no quotidiano e para efeitos de terapia, trabalho de cura com os SÍMBOLOS DOS MESTRES 
ASCENCIONADOS, DEUSAS LEMURIANAS e SANTOS (PADROEIROS). 

Depois de participar nos Módulo 1-3, torna-se um Certified Angel Symbol Practitioner por Ingrid Auer. 

APENAS A QUEM FAZ O MÓDULO 1 É PERMITIDO  
FREQUENTAR OS RESTANTES MODULOS

Sabe como trabalhar com os SÍMBOLOS ANGÉLICOS da Ingrid Auer? 
Sabe como fazer uma CONSULTA PROFISSIONAL com os SÍMBOLOS ANGÉLICOS 1-49 da 
Ingrid Auer? 
Sabe o que é a EDUCAÇÃO ESPIRITUAL COM SÍMBOLOS ANGÉLICOS da Ingrid Auer? 

O fim de semana nos dias 23 e 24 de JUNHO de 2018 no Seminário em Lisboa é sobre o 
Módulo 1 de 3 para se tornar um CERTIFIED ANGEL SYMBOL PRACTITIONER original pela 
Ingrid Auer. 

Este seminário de práticas com uma duração de 2 dias, a Ingrid Auer irá transmitir aos 
participantes como podem utilizar as suas “ferramentas celestiais“ a nível pessoal, na sua 
família, nos seus amigos ou nos seus clientes de forma eficiente e proveitosa.

Os SÍMBOLOS ANGÉLICOS e ESSÊNCIAS ANGÉLICAS energizados  
e de alta vibração da Ingrid Auer:
•	 são ferramentas espirituais para um trabalho de cura sutil
•	 dão indicação sobre os problemas
•	 são muito eficientes na harmonização dos chakras, camadas da aura, meridianos, órgãos, 

DNA multidimensional, ...
•	 são ferramentas espirituais para a Nova Era.

Os principais tópicos do Seminário são:
•	Melhorias energéticas da água, alimentos e cosméticos
•	 Eliminação de efeitos secundários em medicamentos
•	Apoio e melhoria de certas situações por meio de círculos de proteção
•	 Solução de conflitos e eliminação de dependências por meio de círculos de corte
•	Melhoria na compreensão das situações difíceis, assim como, transformá-las
•	 Treino com Símbolos Angélicos (breve introdução)
•	 Educação Espiritual - breve introdução (© por Ingrid Auer & Beate Fallaschinski)

O seminário será traduzido do inglês para o português!

Certified ANgel SyMbol PrACtitioNer  
(Módulo 1 de 3)

www.ingridauer.com/es

A ingrid Auer está em contacto 
próximo com o mundo espiri-
tual. Escreveu livros espirituais, 
que recebeu como médium 
vidente, desde 1998. No centro 
do seu trabalho estão símbolos 
e essências energizadas, que 
não são apenas usados por 
particulares, mas também 
médicos, profissionais de cura, 
profissionais de energia e 
professores, com grande taxa de 
sucesso. Os símbolos e essências 
energizadas também provaram 
funcionar de forma positiva nas 
áreas de gravidez, nascimento 
e durante o atendimento aos 
doentes terminais, e àqueles que 
estão entristecidos.

 



Registo obrigatório no Seminário

Nome  ................................................................................................................................................

Endereço  ..........................................................................................................................................

Localidade  .......................................................................................................................................

Código postal ..................................................................................................................................

Email  .................................................................................................................................................

Telefone  ...........................................................................................................................................

Lugar/Data  ................................................. Assinatura  ......................................................................

Envie este formulário preenchido e 
assinado de volta para:

LICHTPUNKT & EKONJA-Verlag 
Ingrid Auer GmbH

Sigrid Glaser

Wiener Straße 49
A-3300 Amstetten 

Correio: sigrid.glaser@ingridauer.com

f +43 7472 691 72-290

Concordo com as condições, assinando por baixo!

www.ingridauer.com/es

Estou inscrito expressamente para o seminário

 � „Certified Angel Symbol Practitioner (Módulo 1 de 3)“ com Ingrid Auer  
Euro 240,-

A sua reserva será confirmada após ter recebido o seu formulário de inscrição 
assinado (por e-mail ou fax) e EUR 240,00 na conta bancária da Ingrid Auer  
até 31 de maio de 2018.

Aceito transferir o valor de 240 euros - para o fim de semana do seminário  
até 31 de maio de 2018, para a conta da Ingrid Auer.
Caso contrário, o meu lugar no seminário será cancelado.

DETALHES BANCáRIOS: 
Nome do Banco: Bawag P.S.K.
Proprietário da conta: Ingrid Auer, Wiener Strasse 49, A-3300 Amstetten
IBAN: AT79 6000 0000 7543 8054, BIC: BAWAATWW
Conta Paypal: bestellung@ingridauer.com

*CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Em caso de cancelamento
•	antes	de	5.6.2018,	cobraremos	Euro	30	-	como	taxa	de	manutenção
•	Entre	5.6.2018	e	16.6.2018,	cobraremos	Euro	100	-	taxa	de	cancelamento
•	Entre	16.6.2018	e	20.6.2018	cobraremos	Euro	200,	-	taxa	de	cancelamento
•	Após	20.6.2018,	cobraremos	o	montante	total	de	Euro	240,	-

dAtA
23 e 24 de junho de 2018

loCAl
Holiday Inn Lisbon Continental
Rua Laura Alves 9
Lisboa, Portugal
http://holiday-inn-lisbon-continental.lisbon-
hotel.org/pt/

HorA
Sáb 10-17 
Dom 09-16

Preço
240,00 euros - pré-pago até 31 de maio de 
2018 o mais tardar

liNk PArA fiCHA de iNSCrição
https://goo.gl/forms/vamu8MqwO1cd779p2

iNforMAçõeS
Laura Correia, laura@lpmc.pt 
www.facebook.com/LauraCorreia11

reServA
sigrid.glaser@ingridauer.com 
FAX: +43 7472-69172-290


